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Analys av praktiskt förändringsarbete
Ni har nu genomfört ert praktiska förändringsarbete. Syftet med detta arbete var att praktiskt genomföra någonting, inte att ha ett genomtänkt strategiskt upplägg. Syftet med projektanalysen är att individuellt placera detta praktiska förändringsarbete i ett större strategiskt sammanhang.
Utgå från er projektskiss och/eller övergripande målsättningar, och diskutera lärdomar från er process
och hur ni skulle gått till väga om ni skulle gjort om arbetet idag. Motivera och diskutera även hur
dessa handlingar på ett strategiskt sätt skulle kunna leda till förändring (i relation till era målsättningar)
med stöd i relevant kurslitteratur. I er diskussion ska ni behandla följande:
a) Har du fått ökad förståelse för ert problemområde under genomförandet av ert praktiska
förändringsarbete, i så fall på vilket sätt?
b) Om du skulle göra om arbetet idag, hur skulle du göra det annorlunda? Vilka moment eller
aktiviteter skulle du genomföra?
c) På vilket sätt skulle just dessa aktiviteter till en större förändring (motivera med stöd i kurslitteraturen)? Hur kopplar dessa aktiviteter till att det övergripande målet för förändringsarbetet uppnås?
Använd ungefär hälften av skrivutrymmet till att besvara a) och b) och hälften till att besvara c).
Form och inlämning: Använd upp till 3 sidor (1400 ord) för uppgiften. Uppgiften går ut på, och bedöms efter, att du ska uppvisa en förmåga att kritiskt förhålla dig till teorier om samhällsförändring och
metoder för att skapa samhällsförändring, såväl som din förmåga att utvärdera den förändringsprocess
som ni som grupp har arbetat med. Uppgiften bedöms med skalan U-345. Övergripande bedömningskriterier finns i kursinformationshäftet. Var noga med att anknyta er analys och diskussion till relevant
kurslitteratur; referenser till minst 4 texter från kurslitteraturen är obligatoriskt.
Ta med er ert utkast av uppgiften till seminariet på fredag 29e april och var beredda att presentera
detta. Uppgiften kan efter seminariet revideras och lämnas sen in på www.studentportalen.uu.se senast
onsdag 11 maj kl 1700.

